Myśliwskie smaki
w Długosiodle
Piętnaste grzybobranie
w Długosiodle, zorganizowane
10.09.2017 r. godne było miana
jubileuszowego, z uwagi na rekordowe zbiory szlachetnych grzybów
(ok. 1,5 tony), liczbę uczestników,
słoneczną aurę, liczne atrakcje
i różnorodność sprzedawanych regionalnych wyrobów spożywczych.
29 drużyn od rana napełniało
pojemne wiklinowe kosze prawdziwkami i podgrzybkami, albo
poszukiwało najcięższego borowika, by zasłużyć na tytuł króla

Orkiestra zespołu reprezentacyjnego
Technikum Leśnego w Tucholi.

Drużyna aktorów z serialu „Ranczo”:
Sylwester Maciejewski, Bogdan Kalus,
Arkadiusz Nader i Piotr Pręgowski
zajęła II miejsce w kategorii aktorów.

Pokazy sokolnicze

grzybiarzy. Udział aktorów
i dziennikarzy potęgował zainteresowanie konkursem i go
uatrakcyjniał.
W kategorii aktorów zwyciężyły panie: Agata Załęcka, Paulina
Holtz, Anna Powierza Anna Sandowicz. II miejsce zajęli aktorzy z
serialu „Ranczo”: Piotr Pręgowski,
Arkadiusz Nader, Sylwester Maciejewski i Bogdan Kalus.
Królową XV Wielkiego Grzybobrania została Anna Rojek,
posiadaczka borowika o wadze
ponad 1,5 kg, królem zaś Mieczysław Groszyk z okazem ważącym 1,8 kg.

Pawilony promocyjne kół łowieckich, dzierżawiących tereny
w dostojnej Puszczy Białej, cieszyły się w tym roku wyjątkowym
powodzeniem. Długie kolejki do
degustacji potraw z dziczyzny
ustawiały się przy prawie wszystkich namiotach. Smakosze zdrowej żywności najbardziej oblegali
stoiska z potrawami przygotowanymi przez myśliwych z kół „Bór”
Długosiodło i „Lis” Wyszków.
Zainteresowaniem cieszyły się też
stoiska kół „Dzik” z Wyszkowa i z
Makowa Mazowieckiego.
ZG PZŁ, wspólnie z makowskim „Dzikiem”, po raz pierwJury konkursowe w składzie Waldemar Magiera - wicedytektor RDLP w
Warszawie i Wojciech Kwiatkowski
nadleśniczy z Wyszkowa zważyli ok.
1500 kg grzybów nazbieranych przez
29 ekip zbieraczy.

Marian Sikorski i Rafał Jechna z młodzieżą przed ekspozycją fotograficzną
„Łowiectwo to nie tylko polowanie”

Myśliwi KŁ „Bór” Długosiodło przygotowali ponad 350 porcji smacznej
dziczyzny dla uczestników i gości imprezy.
Od lewej: Wojciech Kwiatkowski - nadleśniczy z Wyszkowa, Grażyna Sikorska, Stanisław Jastrzębski - wójt gminy
Długosiodło, Jarosław i BarbaraTarnarzewscy, Rafał Zawadzki, Małgorzata
Dyl, Jarosław Mróz (zasłonięty), Rafał
Jechna, Ernest Gajownik, Marian Sikorski, Krzysztof Mielnikiewicz.

szy wzięły udział w imprezie,
serwowały dania na gorąco i
prezentowały ciekawe materiały
edukacyjne dla dzieci i młodzieży na tematy przyrodniczo-łowieckie. Koło łowieckie „Bór” z
Długosiodła na wystawie fotograficznej „Łowiectwo to nie tylko
polowanie” zaprezentowało swą
aktywność w gminie Długosiodło
i zabiegi łowiecko-hodowlane we
własnych łowiskach. Baner dokumentujący historię koła wykonało
również KŁ „Dzik” z Wyszkowa.
Jury kulinarne uznało że
złoszone dania konkursowe były
Potrawę do oceny jury podaje Marian
Sikorski. Obok Rafał Jechna i Ernest
Gajownik.

Szynka zapiekana w chlebie przygotowana przez zarząd KŁ „Dzik” w
Wyszkowie w składzie: Krzysztof Ponichtera, Andrzej Rozenek, Krzysztof
Rasiński, Ryszard Łukasiuk. Po prawej
Piotr Rozenek - stażysta.

Potrawę do oceny jury przygotowują
Krzysztof Rasiński i Ryszard Łukasik.

wyśmienite i zdecydowało
o przyznaniu ex aequo pierwszego miejsca wszystkim potrawom
przygotowanym przez myśliwych.
Miałem przyjemność smakować
„marynowaną polędwicę z jelenia
- cielaka w krypinie z farszem
szpinakowo- rozmarynowym”
serwowaną przez KŁ „Bór” w
Długosiodle oraz szynkę z dzika
zapieczoną w chlebie przez
Krzysztofa Rasińskiego prezesa
KŁ „Dzik” w Wyszkowie.
Marian Sikorski prezes koła
łowieckiego „Bór”, podkreślał że
ukazywanie łowiectwa poprzez

kuchnię myśliwską, jest bardzo
dobrze odbierane przez lokalne
społeczności i doskonałą promocja łowiectwa.
Krzysztof Mielnikiewicz

Jury w namiocie KŁ „Dzik” Wyszków
- tyłem na pierwszym planie prezes
koła Marek Kowalski.

Namiot Polskiego Związku Łowieckiego i KŁ „Dzik” z Makowa Mazowieckiego.

Henryk Soliwoda (w stroju myśliwskim) z jury konkursowym w pawilonie KŁ „Barbara” w Warszawie.

Danie konkursowe

